
PRZEDMIOTOWY SYSTEM   OCENIANIA 
Z MATEMATYKI 

 

 

I. Wstęp 
1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów. 

 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  
2. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy 
programowej z matematyki dla Szkoły Podstawowej 
 
II. Obszary aktywności 
Na lekcjach matematyki oceniane są: 
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 
2. Rozwiązywanie problemów. Sposób ujęcia zagadnienia. 
3. Prowadzenie rozumowań, abstrakcyjność myślenia. 
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem odpowiednich metod i sposobów. 
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki. 
6. Analizowanie tekstów matematycznych. 
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w rożnych formach. 
9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 
 

III. Standardy edukacyjne 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
- systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych, 
- proponuje rozwiązania nietypowe, 
- bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu 
wyższym niż szkolny. 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się 
do finału na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada 
inne porównywalne osiągnięcia. 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 



- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz 
dokonywać ich analizy, 
- samodzielnie i umiejętnie korzysta z rożnych źródeł wiedzy, 
- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre, 
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 
- bierze udział w konkursach matematycznych 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej 
klasy, 
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów 
teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela, 
prace klasowe pisze w większości na ocenę dobrą, 
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika, 
- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 
- potrafi współpracować w grupie. 
- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy. 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w 
znacznym zakresie, 
- prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co 
najmniej dopuszczającą), 
- przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w 
lekcji, 
- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych 
zagadnień, lub w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela. 
- Błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie 
nauki w następnej klasie 
- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy 
pomocy pytań naprowadzających. 
- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe, 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie, 
- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień, 
- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań, 



- nie radzi sobie z prostymi problemami, 
- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek, 
- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy. 
 
IV. Narzędzia, za pomocą których są sprawdzane osiągnięcia uczniów 
1. Formy sprawdzania: 
a) ustne 
- odpowiedzi ustne 
- występy, prezentacje, referaty 
b) pisemne 
- kartkówki (10-15) minut z 3 ostatnich lekcji 
- sprawdziany, prace klasowe, testy (1 godz.) 
- klasówki (20-25min) z więcej niż 3 lekcji zapowiadane 
- zeszyt przedmiotowy (okresowo) 
- prace domowe 
- konkursy 
- zadania dodatkowe 
c) obserwacja bieżąca 
- przygotowanie do lekcji 
- zaangażowanie w czasie lekcji 
- praca samodzielna ucznia 
- umiejętność współpracy w grupie 
- postępy ucznia 
d) zadania praktyczne 
- wykonywanie prac dydaktycznych 
- wszelka działalność praktyczna ucznia 
2. Formy dokumentowania 
- dziennik  
- teczka z zadaniami klasowymi 
- zeszyt ucznia 
 
3. Częstotliwość pomiaru 
a) Kartkówki mogą się odbywać na każdej lekcji. Kartkówek się nie zapowiada. 
b) Sprawdziany, prace klasowe i testy (całogodzinne) odbywają się na koniec 
działu zgodnie z planem pracy nauczyciela wynikającym z realizacji przyjętego 
programu. Są zapowiadane przez nauczyciela na tydzień przed ich pisaniem. 
Nauczyciel zapisuje planowaną pracę pisemną w dzienniku  w dniu 
zapowiedzenia. 
 
 
 
 
 



4. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności 
 KRYTERIA OCENY 
Oceniane są: metoda rozwiązania (analiza, wybór wzoru), wykonanie obliczeń 
cząstkowych (podstawienie do wzoru, obliczenia), rezultat (odpowiedź) i 
sprawdzenie wyników z warunkami zadania. 
Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 
0 % - 29 % - niedostateczny 
30 % - 50 % - dopuszczający 
51% - 74 % - dostateczny 
75 % - 94 % - dobry 
95% - 100% - bardzo dobry 
Testy 
Punkty przyznawane są w zależności od treści zadania za: poprawnie udzieloną 
odpowiedź,  przedstawienie poprawnego wyniku, prawidłowo wykonane 
obliczenia lub rysunek (konstrukcje). Skala jak wyżej. 
Prace dydaktyczne 
Zrozumienie, oryginalność, realizacja, zastosowanie wiedzy przedmiotowej, 
prezentacja wyników. 
Praca w grupach 
Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników. 
Aktywność na lekcji Zaangażowanie, wkład pracy własnej. 
Odpowiedzi ustne 
Znajomość zagadnienia, stosowanie języka matematycznego, logiczne 
formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania. 
Zeszyt przedmiotowy 
Czytelność i jasność zapisów, dokładność i estetyka rysunków (konstrukcji), 
własna inwencja w sporządzaniu notatek, staranność. 
 
V. Kryteria oceny okresowej i rocznej 
1. Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z prac 
klasowych. 
2. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen 
cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu. 
 
3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń jest 
poinformowany przez nauczyciela przedmiotu o przewidywanej ocenie 
niedostatecznej 
4. O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę 
ucznia miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje pisemną informację 
rodzicom. 
5. Trzy dni przed klasyfikacją nauczyciel wystawia i informuje ucznia a za jego 
pośrednictwem rodziców o ocenie z przedmiotu. 
6. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być 



zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
7. Wszystkie sprawy nie ujęte w PSO zawarte są w Statucie Szkoły i Szkolnym 
Systemie Oceniania 
 
 
Zasady oceniania z matematyki 
kontrakt nauczyciel - uczeń 
1. O wszystkich ocenach uzyskanych na lekcjach matematyki będę informować 
Cię na bieżąco. W przypadku wątpliwości, Twoja ocena zostanie dodatkowo 
uzasadniona. 
2. Oceny cząstkowe możesz otrzymać za: 
- odpowiedzi ustne, 
-  prace domowe, 
-  prace klasowe (trwające 1 godz. lekcyjną), 
-  kartkówki (trwające do 15 min.), 
-  klasówki 
-  aktywność na lekcji, 
-  referaty, 
-  pracę w grupach, 
-  wzbogacanie pracowni matematycznej w pomoce naukowe np. plansze, 
wykresy, 
-  bryły (prace muszą być wykonane przez Ciebie), 
- udział w konkursach przedmiotowych. 
3. Za swoją aktywność na lekcji będziesz oceniany według zasady: 
3 ” plusy” - ocena bardzo dobra, 3 „minusy” - ocena niedostateczna 
Pod uwagę bierze się: 

 formułowanie poprawnych wniosków 
 poprawne wykonanie kilku działań na tablicy 
  analizę zadania z treścią 
  współpracę w zespole 
  systematyczność i pilność 

4. Sprawdziany i odpowiedzi ustne mogą być niezapowiedziane, jeśli dotyczą 
materiału z co najwyżej trzech ostatnich lekcjach (z wyjątkiem lekcji 
powtórzeniowych zapowiedzianych wcześniej). 
5. Pracę klasową zapowiadam co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
6. Prace pisemne ocenię i oddam w ciągu dwóch tygodni (wyjątkiem jest moja 
nieobecność). 
7. Masz prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie 
ustalonym przeze mnie, w ciągu dwóch  tygodni od dnia oddania pracy, 
obydwie oceny, z danej pracy pisemnej i jej poprawy, zostaną wpisane do 
dziennika.  
8. Jeśli nie pisałeś pracy klasowej lub sprawdzianu i Twoja nieobecność nie 
została usprawiedliwiona, piszesz tę pracę na najbliższej lekcji bez uprzedzenia. 



9. Jeśli swoją nieobecność usprawiedliwiłeś, pracę piszesz w terminie 
dodatkowym, uzgodnionym ze mną, przy czym jest to jedyny termin (nie ma już 
możliwości poprawy). 
10. Brak pracy domowej lub zeszytu, gdy była praca domowa to “minus”.  
2 „minusy” to ocena niedostateczna Uczeń musi na następna lekcję te 
prace uzupełnić 
11. Brak przyborów geometrycznych traktowane jest jak brak pracy domowej. 
12. Masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej 5-
dniowej (dni szkolne) usprawiedliwionej nieobecności. Przy nieobecności 
dłuższej niż 10 dni szkolnych, masz prawo do tygodniowego „okresu 
ochronnego”, w czasie którego uzupełniasz zaległości; 
w tym okresie możesz nie przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub 
wypowiedzi ustnej bez konsekwencji, jeśli wypowiedzi te obejmowałyby 
materiał zrealizowany podczas Twojej nieobecności.  
13. Na miesiąc przed końcem klasyfikacji poinformuję zarówno Ciebie jak i 
Twoich rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej. 
14. Na tydzień przed końcem klasyfikacji poinformuję Cię o przewidywanej 
ocenie semestralnej. 
15. Jeśli opuścisz więcej niż 50% lekcji, nie możesz być klasyfikowany z 
przedmiotu. Zostanie wówczas przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny według 
odrębnych zasad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


